Näiden ohjeiden avulla pystyt värjäämään lankoja
kotikonstein ilman kemikaaleja.
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Alkuvalmistelut: vyyhteäminen
Puretus
1. Elintarvikkeilla värjääminen





Kahvi ja tee
Sipuli
Kurkuma

2. Elintarvikevärit
3. Koolaus
Värjäystekniikoita





Ruiskuvärjääminen
Liukuvärjääminen
Kaksivärivärjääminen

Värjäykseen soveltuvat 100% villalangat,
sekä sukkalangat, eli langat joissa on
n. 75% villaa ja 25% polyesteriä (esim.
7 veljestä, Nalle-langat) . Myös
puuvilla, pellava, hamppu ja muut
luonnonmateriaalit ottavat väriä.
Ennen värjäämisen aloittamista sinun tulee
purkaa langat kerältä vyyhdille. Voit
kierittää langat esimerkiksi tuolin
selkänojalle tai kääntää tuolin ympäri
ja kieputtaa lankaa tuolin jalkojen
ympäri. Pienempien vyyhtien aikaan
saamiseksi voit kieputtaa lankaa
kämmenpohjan ja kyynärpään ympäri.
Kun vyyhdit ovat valmiita, kannattaa niihin
laittaa ns. pasmanlangat, joilla vyyhti
erotellaan muutamasta eri kohdasta
kahdeksikon muotoisesti. Mikäli
väripataan tulee useampi vyyhti,
kannattaa laittaa myös haltialanka.
Tämä on pidempi lanka, jolla vyyhti
voidaan kiinnittää esim.apukeppiin ja
pyritään näin estämään vyyhtien
sotkeutuminen toisiinsa.

Takaisin
aloitussivulle

Puretuksen tarkoituksena on kiinnittää väriaine
lankaan pesunkestävästi.
Näissä värjäyksissä puretusaineena käytetään
ainoastaan etikkaa. Näin samoja astioita ja
kattiloita voidaan edelleen käyttää myös ruuan
valmistukseen.
Lankavyyhdit laitetaan likoamaan etikka-vesiliemeen
noin puoleksi tunniksi ennen väriliemeen
liottamista. Huom! Tätä ei tarvitse tehdä
Koolauksessa, ainoastaan kun värjätään
elintarvikkeilla tai elintarvikeväreillä.
Liemi:
1 osa etikkaa
8 osaa kädenlämpöistä vettä

Takaisin
aloitussivulle









Tiesitkö, että kahvi ja tee ovat erinomaisia
ruskean eri värisävyjen lähteitä?
Kurkumaa löytyy lähes jokaisesta kaupan
maustehyllystä ja siitä saa lankoihin
herkullisen sinapinkeltaisen värin.
Punasipulin ja keltasipulin kuorista tulee
eri väri. Kokeile vaikka!
Punajuurien lientä ei kannata heittää pois.
Sillä voi värjätä vaikka mitä!
Mustikat ja muut marjat sopivat väriaineiksi
myös, -jos raaskit käyttää!
Mandariinin, sitruunan ja appelsiinin
kuorista pirteitä keltaisen ja oranssin
sävyjä lankoihin!

Takaisin
aloitussivulle

On suositeltavaa, että ompelet kahvinpuruille
pussin, jotta ne eivät tartu lankaan
kiinni. Kannattaa käyttää tekokuitua, johon
väri ei tartu. Esim. organza tai ohut
satiini. Tee kannattaa liottaa veteen
omissa pusseissaan. Englantilaiset teet
esim. PG tai Tetley ovat tavallista
Liptonia huomattavasti voimakkaampia ja
antavat tummemman sävyn. Kannattaa
hamstrata reissulta mukaan!
Värin tummuus riippuu kahvin/teen määrästä
suhteutettuna nesteen määrään. Puruja tai
nestettä voi aina lisätä oikean värisävyn
löytämiseksi.
Suositus: ½ pakettia kahvia, 5 l vettä, 100g
lankaa.

Pureta vyyhti etikka-vesiliuoksessa

Keitä kahvinpuruja tai teetä n. puoli
tuntia ennen lankojen lisäämistä.

Purista etikka-vesi langoista liotuksen
jälkeen ja lisää vyyhti väripataan.

Anna hautua noin 45 min, halutusta
värisävystä riippuen. Älä keitä!

Huuhtele huolellisesti lämpimällä vedellä.

Kahvilla värjättyä lankaa

Takaisin
aloitussivulle

Sipulinkuorilla värjättäessä käytetään vain
uloimmat, kuivat kuoret. Keltasipulin
kuorista tulee eri ruskean sävy kuin
punasipulin kuorista. Kuoria tarvitaan
paljon ja helpoiten voit hankkia niitä
siivoamalla suurten markettien
sipulilaarit. Yleensä kaupat ovat antaneet
kuoret mielellään, siitä on yhteinen hyöty!

Ompele sipulinkuorille pussi tekokuidusta,
jotta ne eivät tartu lankoihin.

Pureta langat

Liota pussia kuumassa vedessä 30-45min
ennen lankavyyhdin lisäämistä väripataan.

Lisää puretettu lankavyyhti. Anna liota
kuumassa liemessä noin 45 min, halutusta
värisävystä riippuen. Älä keitä!

Kun langassa on haluttu sävy, ota vyyhti
pois väriliemestä ja huuhtele huolellisesti
lämpimällä vedellä.
Huom! Aina kun käytät 100% villalankaa tulee
sinun huolehtia, ettei neste pääse
kiehumaan, tai ettei lankoja hierota
voimakkaasti toisiaan vasten
huuhteluvaiheessa, jotta ne eivät huopuisi.

Sipulinkuorille voi ommella tekokuidusta
pussin, jotta kuoret, eivät tartu
lankoihin.

Takaisin
aloitussivulle

Kurkuma on voimakkaan keltainen maustejauhe,
jota käytetään usein currymausteseoksen
osana ja muussa eteläaasialaisessa
ruoanlaitossa. Kurkumaa käytetään myös
keltaisen värin antajana eräissä
sinapeissa. Kurkumaa voi Suomessakin ostaa
lähes jokaisesta ruokakaupasta.
Suositus: 3 pussia kurkumaa, 7 l vettä, 100 g
lankaa

Pureta langat

Keitä vesi, lisää kurkumaa ja anna kiehua
hiljalleen n. puoli tuntia.

Tarkista välillä värisävy. Mikäli haluat
tummemman keltaisen, lisää kurkumaa.

Lisää langat väripataan ja anna liota
miedolla lämmöllä noin 45 min. Älä keitä!

Huuhtele huolellisesti lämpimällä vedellä.
Mauste tarttuu lankoihin, mutta lähtee
huuhtelemalla irti.

Takaisin
aloitussivulle

Kauppojen leivontatarvikkeista
löytyy yllättävän paljon eri
elintarvikevärejä. Niitä voi
hankkia myös aasialaisia
elintarvikkeita myyvistä
liikkeistä.
Sopivan värisävyn löytämiseksi
kannattaa tehdä kokeiluja,
värinestettä tai -jauhetta
lisäämällä saadaan tummuutta
ja syvyyttä sävyyn.
Elintarvikevärejä voi myös
sekoittaa keskenään

Takaisin
aloitussivulle













Liota lankavyyhtejä etikkavesiliemessä noin puoli
tuntia ennen värjäämistä.
Tee mikron kestävään astiaan
väriliemi sekoittamalla
lämmintä vettä ja
elintarvikeväriä.
Upota lankavyyhti
väriliemeen.
Laita astia mikroon ja mikro
täydelle teholle 2 minuuttia.
Ota astia ulos jäähtymään
kahdeksi minuutiksi
Laita uudelleen mikroon
täydellä teholla kahdeksi
minuutiksi.
Anna lankojen jäähtyä
väriliemessä
Huuhtele hyvin.

Irtokarkkilaatikot
soveltuvat
mikrovärjäykseen
erinomaisesti,
koska ne mahtuvat
hyvin mikroon, ja
niitä saa
ilmaiseksi
karkkeja myyvistä
kaupoista.

Takaisin
aloitussivulle

Kool Aid on Amerikasta lähtöisin olevaa
juomajauhetta, jota sekoitetaan veteen.
Jauhepusseja on monia eri sävyjä ja
niitä voi tilata netistä noin euron
hintaan. Myös suuremmat Citymarketit
ovat ottaneet tuotteen myyntiinsä ja
sitä löytyy osastolta, jossa myydään
amerikkalaisia elintarvikkeita.

Kool Aidia voit tilata mm. täältä
www.muksuaitta.net
www.koolaidworld.com
www.jarimaki.fi
www.americanfood4u.com
Kool Aid –värikarttoja
http://muksuaitta.net/components/
com_virtuemart/shop_image/pro
duct/koolaid4.JPG48e2109f4a69
e.JPG
http://www.alpacabytes.com/2009/0
6/30/how-to-dye-alpaca-fiberwith-kool-aid/
Takaisin
aloitussivulle

Suositus: 1 pussi jauhetta, 1,5 l vettä, 50g lankaa









Kastele lankavyyhti ensin lämpimällä vedellä
upottamalla se vesiastiaan noin puoleksi tunniksi.
Laita mehujauhe toiseen astiaan. Suosittelen lasia
tai teräsastiaa, koska muoviin saattaa tarttua väriä.
Kaada päälle kiehuvaa vettä.
Upota puristettu lankavyyhti väriliemeen. Tässä
kannattaa toimia tasaisen ripeästi, nimittäin väri
ottaa lankaan kiinni heti. Jos vyyhti asetellaan
väriliemeen epätasaisesti, imaisee ensin upotettu
lanka väriä enemmän ja värjäystulos on epätasainen.
Kun koko vyyhti on väriliemessä, sekoita hieman ja
odota, kunnes liemi on täysin kirkas ja lanka on
ottanut värin itseensä.
Huuhtele vielä vyyhti huolellisesti.
Takaisin
aloitussivulle

Elintarvikeväriliuokset soveltuvat hyvin
ruiskuvärjäykseen.
 Tee väriliuoksia valmiiksi pieniin
muovikuppeihin.
 Aseta puretettu ja puristettu vyyhti mikron
kestävään astiaan.
 Ota lääkeruiskulla värinesteitä, ja purista
nesteet lääkeruiskusta lankavyyhtiin
sekaisin.
 Laita astia mikroon täydellä teholla 2 min.
Ota astia ulos ja anna levätä 2 min. Sitten
vielä 2 min. mikrossa täydellä teholla.
 Huuhtele langat
Takaisin
aloitussivulle

Parhaan liukuvärjäystuloksen saat kun
käytät Kool Aid –värejä. Huomaa, että
nämä tarttuvat lankaan todella nopeasti.
 Laita vyyhtiin haltialanka, josta vyyhtiä
nostetaan väriliemestä.
 Sido lanka keppiin tai tikkuun, myös
kauha käy apuvälineenä tässä.
 Upota koko vyyhti väriliemeen ja ala
kierittää sitä hitaasti kepin ympärille.
Ensin väriliemestä nostettu osa vyyhdistä
jää vaaleammaksi kuin se osa, joka on
Takaisin
liemessä pisimpään.
aloitussivulle

Kaksivärisen langan saat kun upotat
lankavyyhdin toisen pään ensin yhteen
väriliemeen.
 Käännä vyyhti, ja upota toinen pää vyyhdistä
eriväriseen väriliemeen.
 Voit jättää vyyhdin keskelle osion, johon
jää langan alkuperäinen väri, näin saat
kolmivärisen langan!
Mitä suuremman osan vyyhdistä väriliemeen
upotat, sen pidempi on kyseisen värin
”juoksu” langassa.


Takaisin
aloitussivulle

